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NÃO É FAKE NEWS

Planos de saúde vão ter
reajuste negativo este ano
Isolamento reduz procura por consultas, exames e internações e derruba em 8,19% valor das mensalidades
CIDADES\PÁG. 5
Alexandre Macieira/Riotur

Quatro anos de
folia garantida
na Sapucaí
A Liga Independente das
Escolas de Samba (Liesa) e
a Riotur fecharam contrato
para a realização do carnaval
nos próximos quatro anos na
Sapucaí. Pelo calendário, as
escolas desfilarão no domingo
(27) e segunda-feira (28) de
fevereiro de 2022. A Cidade do
Samba, onde ficam os barracões
das escolas do Grupo Especial,
ganharão unidade do Corpo de
Bombeiros para dar segurança
aos barracões, que usam
materiais de fácil combustão, e
será completamente revitalizada.
CIDADES\PÁG. 3

PF realiza nova
ação contra
fraude na UFRJ
O presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, anunciou que assinou ontem, com a presidente da Riotur, Daniela Maia, contrato para a realização do carnaval nos próximos quatro anos, até 2025

Polícia prende
acusados de
pedofilia

CULTURA

Berg Silva/Prefeitura de Niterói
Divulgação

CIDADES\PAG. 5

CIDADES\PÁG.5

Niterói fiscaliza
restrições em
bancos e lojas
A Prefeitura de Niterói intensificou a fiscalização de comércios e
agências bancárias para verificar o
cumprimento das medidas sanitárias de combate ao coronavírus.
Fiscais de Posturas e agentes do
Procon autuaram duas agências
no Centro por aglomeração, pela
ausência de agentes para organizar
filas e por não disponibilizar álcool
em gel para o público.

No espetáculo, Albani fala sobre os
acontecimentos de sua vida

Renato
Albani no
Claro Rio

Fiscalização observa se bancos e comércios cumprem medidas sanitárias contra o vírus

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES
Cesar Greco / SE Palmeiras

Marcelo Cortes / Flamengo

Sucesso na internet e nos
palcos por conta de seus
Stand-Ups, o humorista
Renato Albani se
apresenta neste sábado, às
20h, no Teatro Claro Rio,
em Copacabana, no show
“Me tornei quem eu mais
temia”.

Exposição e
imaginação
no MAC
PÁG. 2

Luxemburgo revelou desejo de um dia treinar
o Botafogo, onde atuou como jogador

Luxemburgo de
olho na vaga de
Chamusca

Rogério Ceni comandou treinamento ontem visando o jogo contra a Chapecoense

Ceni ganha sobrevida no Fla
Diretoria rubro-negra decide dar mais uma chance ao contestado
treinador após a derrota para o Atlético-MG.
PÁG. 8
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Panorama RJ
Recursos para
acessibilidade

POR JEFFERSON LEMOS

Leitura ajuda na transição

Muito além de um rótulo
Divulgação

Divulgação

Alerj homenageia
policiais

Divulgação

Divulgação

Por meio da leitura, professores e alunos da rede
municipal de Itaboraí estão
lidando com os sentimentos
de medo, ansiedade e expectativa, após longo período
sem atividades presenciais.
Isso, graças ao projeto dos
Espaços de Leitura e Pesquisa, que seleciona livros da
literatura infantil e propõe
atividades pedagógicas para

Niterói vai receber, ainda este
ano, uma emenda federal
para a compra de brinquedos adaptados. A secretária
municipal de Acessibilidade,
Jennifer Lynn, poderá contar
com os recursos da emenda,
do senador Romário (PL). Só
para lembrar, Romário foi
relator da Lei Brasileira de
Inclusão (LBI), no Senado Federal, e tem se destacado com
trabalhos em prol das pessoas
com deficiência.

auxiliar nessa transição entre
aulas presenciais e remotas
que iniciaram no mês passado. “Acreditamos que os
profissionais da Educação
precisam ter uma formação
literária e serem leitores para
que assim formem também
alunos leitores”, enfatizou a
coordenadora geral dos Espaços de Leitura e Pesquisa,
Ana Paula Botelho.

Gringa aposta em São Gonçalo

Saída pela
esquerda

Todo vinho tem uma história que não cabe em um rótulo. Assim começou a história de Taiana Jung, gestora
da empresa Logos Consultoria e integrante do grupo
Somos Empreendedoras de
Niterói e seu marido e sócio,
Rui Marcos, que criaram
um perfil no Instagram chamado “Contos de Vinho” e
nele uniram a paixão pela

Clipe da Lu bomba na internet
Divulgação

Divulgação

Nesta sexta-feira, às 17h, a
deputada federal do PSOL do
Rio, Talíria Petrone, estará com
o escritor e roteirista Fernando Drummond, no canal do
YouTube “E daí, Drummond?”,
para uma conversa sobre o
atual momento que enfrenta
o nosso país, com mais de 500
mil mortes pela covid-19, além
debater sobre o lançamento
do livro de Drummond, “Genocídio – O Início do Fim”.
Escritor e roteirista, Fernando Drumond é primo de
Carlos Drummond de Andrade e combate o bolsonarismo.
Todo o resultado obtido com a
venda do livro será destinado
à Associação dos Quilombolas
do Rio (Aquilerj), ao Movimento dos Sem Terra (MST)
e ao Instituto por Direitos e
Igualdade.

bebida e o propósito de
contribuir com sua cultura. “Após muita pesquisa,
nasceu o livro ‘Contos de
Vinho: histórias e curiosidades por trás dos rótulos’,
conta Taiana. O livro está
em fase de pré-venda, através de crowdfunding. Em
40 dias já foram vendidos
quase 300 livros. O sucesso
é garantido.

Os policiais militares e civis
que salvaram uma mulher
feita de refém em tentativa de
roubo a uma loja de celulares
em Angra dos Reis, no Sul
Fluminense, serão homenageados pela Alerj. A moção
de louvor, congratulações e
aplausos foi proposta pelo
deputado Charlles Batista,
líder do PSL.
O caso aconteceu na quarta (7) em um estabelecimento na Rua do Comércio, no
Centro da cidade, e o desfecho positivo gerou comoção nas redes sociais, com
elogios à atuação dos nove
policiais. A foto acima, da
vítima abraçando um agente
que a salvou, bomba até hoje
na internet.

Comércio aquecido
em pleno inverno
A Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia canadense, colocou
São Gonçalo como uma
de suas metas de expansão
no estado do Rio de Janeiro
em 2021. A rede, que já tem
19 escolas no estado, busca
um investidor local para
abrir seu primeiro colégio

CARTA DO LEITOR

na cidade. O investimento
inicial em uma unidade
Maple Bear é de, em média,
R$ 2 milhões, com a criação
de cerca de 20 postos de
trabalho direto. Em 2020,
mesmo durante a pandemia, a Maple Bear conseguiu inaugurar 23 escolas
em todo o País.

O lançamento do clipe de
“Rio, o Magalu Chegou Geral”, com a participação da
Lu, a influenciadora virtual
do Magalu, e da cantora Anitta, foi um dos principais
assuntos das redes sociais
na noite desta quarta (7). A
hashtag #MagaluNoRio esteve nos Trending Topics Brazil,

CULTURA

no Twitter, por cerca de três
horas. A ação, que celebra a
abertura de 50 lojas físicas da
empresa no estado, obteve
300 mil interações entre os
usuários nas primeiras duas
horas de veiculação do clipe.
No Twitter, o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações
apenas uma hora.

O comércio deve ficar mais
aquecido neste mês. De acordo com nova pesquisa da
Fecomércio-RJ com empresários fluminenses, entre os
fatores que limitam os negócios, 45,6% afirmaram ser a
demanda insuficiente. Outros
47% apontaram restrições financeiras. Para 13,5% é a falta
de espaço e/ou equipamentos.
E 9,3% apontam falta de mão
de obra. Os números são melhores que os do mês passado.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Acidente no Fonseca

Muito triste o que aconteceu na Alameda. Infelizmente as
pessoas ficam refém das outras no trânsito. Um acaba dependendo do cuidado e atenção do outro. Por conta disso
acho que andar de carro é algo muito delicado e perigoso.
É preciso ter muita atenção, pois não só a sua vida está em
jogo, mas a de todos nas vias.
Renata Francine

Efeito das vacinas

Vejo muita gente reclamando dos efeitos colaterais da vacina. Mas é normal acontecer, é uma novidade entrando
no seu corpo. Seus anticorpos vão ter que agir mesmo e
é melhor que eles façam isso. Agora, cada organismo tem
uma reação. Tem que ter sorte também!
Cesar Bernardo
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Renato Albani no
palco do Claro Rio
Sucesso na internet e nos
palcos, o humorista Renato
Albani se apresenta neste
sábado, às 20h, no Teatro
Claro Rio, em Copacabana,
no show “Me tornei quem eu
mais temia”.
No espetáculo, Renato
fala sobre acontecimentos
de sua vida, pensamentos
distorcidos e divertidos,
como sua indignação com
a diferença dos preços das
coisas populares e de alto
padrão, aborda situações

Imaginação
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Preços dos exemplares de vendas avulsas
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 1,50 Domingo: R$ 2,70
Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10
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Divulgação

A exposição “Presente Distópico”, em cartaz no Museu
de Arte Contemporânea
de Niterói, é um convite à
imaginação e uma reflexão
sobre os limites entre a ficção e a realidade. Diante
das incertezas trazidas pela
pandemia, a fotógrafa Renata Xavier, a estilista Aline
Ciafrino e a maquiadora
Christina Gall resolveram
criar, como uma forma de
sobreviver ao caos. Suzana
Quintanilha interpreta a
personagem.

inusitadas sobre uma cirurgia e absurdos caóticos
sobre um réveillon insano.
Capixaba, 35 anos, radicado em São Paulo, Renato
começou a fazer comédia
na escola.
Esta é a segunda sessão
teste promovida pelo teatro,
com a presença de 40% da
capacidade total de público
e cercada de protocolos de
segurança. Os ingressos custam R$ 70 ou R$ 90. Vendas
no site Sympla.

No espetáculo, Albani fala sobre os acontecimentos de sua vida

Renata Xavier / Divulgação

PATROCÍNIO – Terminam, nesta sexta, as inscrições
para a 17ª edição do Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados, que contempla iniciativas culturais
em todas as regiões do Brasil e também seleciona projetos artísticos para compor a programação do Centro
Cultural Oi Futuro, no Rio. Cadastros até as 17h no site
do Oi Futuro (www.oifuturo.org.br).

“Presente Distópico” transforma ruas
de Niterói em cenas de filmes

BENEFICENTE – Entre os dias 12 e 24, o Instituto Brincante promoverá 60 horas de atividades on-line distribuídas entre palestras, aulas-espetáculos e oficinas. O
dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos – com
a aquisição de apenas um você poderá participar de
toda a jornada – será dividido entre organizações de
pequeno porte e projetos sociais.

Cidades

Sexta-feira, 9/7/2021

ofluminense.com.br

3

Quatro carnavais na Sapucaí

Prefeitura do Rio e Liesa assinam contrato prevendo desfiles na Passarela do Samba até o ano de 2025
Fórmula de Eventos/Divulgação

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba
do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge
Perlingeiro, anunciou ontem
(8) que assinou com a presidente da Riotur, Daniela Maia,
contrato para a realização do
carnaval nos próximos quatro
anos na Passarela do Samba da
Marquês de Sapucaí.
Pelo calendário, as escolas
da Liesa desfilarão no domingo (27) e segunda-feira (28) de
fevereiro de 2022.
Perlingeiro confirmou que
a Cidade do Samba, onde
ficam instalados os barracões das escolas de samba
do Grupo Especial, ganharão
uma unidade do Corpo de
Bombeiros para dar segurança aos barracões, que usam
materiais de fácil combustão
para a confecção de carros
alegóricos, como tinta, resina,
solventes, cola e tecidos, que
são altamente inflamáveis.
A unidade vai servir para
atender os bairros da Praça
Mauá, Gamboa, Santo e Cristo, na região portuária, onde
ficam o Museu do Amanhã,
Roda Gigante, AquaRio e a
Cidade do Samba, pontos turísticos da cidade.
Jorge Perlingeiro disse também que a Cidade do Samba
vai passar por uma grande
revitalização para atender aos
foliões e turistas, com mais

Cidade do
Samba, onde
ficam os
barracões, vai
ganhar unidade
dos bombeiros

Jorge Perlingeiro, presidente da Liesg, assinou com a presidente da Riotur, Daniela Maia, contrato para os próximos quatro anos

conforto e comodidade em
suas dependências.
Interdição desde janeiro
-A Cidade do Samba está
interditada - por decisão da
Justiça - desde 11 de janeiro.
A medida é válida até que as
instalações sejam reestruturadas de forma a minimizar os
riscos de incêndio. A ação judicial da Terceira Câmara Cível

atendeu pedido do Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), por meio da
1ª Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva de Cidadania
da Capital.
Na ação, o MPRJ informou
que vistorias realizadas pelo
Corpo de Bombeiros em diferentes anos “ identificaram
não só irregularidades no

estado das instalações, como
também a ausência de plano
de controle e prevenção contra incêndios”.
Na decisão, o juízo da Terceira Câmara Cível escreveu
que “a farta documentação
anexada aos autos demonstra
o descumprimento das determinações para implementação de plano de prevenção

e controle de incêndios na
Cidade do Samba. Além disso,
eventual demora no julgamento do feito prolongará a
situação de risco a que estão
expostos não só os trabalhadores, como todas as pessoas
que frequentam o local.”
Perlingeiro afirmou, ainda,
que as obras determinadas
pela Justiça já foram cumpridas. O Corpo de Bombeiros fez
a vistoria da Cidade do Samba
e a prefeitura do Rio assinou
um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com o Corpo
de Bombeiros. Falta apenas
um desembargador da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça liberar o imóvel, após
receber o laudo do Corpo de
Bombeiros, informando que
as obras já foram realizadas
nos barracões das escolas de
samba da Liga Especial.
A assinatura do acordo
com a prefeitura para os quatro carnavais é algo histórico
e que irá até o ano de 2025,

afirmou o dirigente.
Para a final dos sambas-enredo, Perlingeiro disse que
vai fazer uma live com uma
grande festa. Cada escola
apresentará três sambas e
um deles será escolhido para
representar a agremiação no
carnaval de 2022.
O diretor de marketing da
Liesa, Gabriel Oliveira David,
também anunciou, em uma
de suas redes sociais, que o
acordo garante a realização
dos desfiles em 2022, 2023,
2024 e 2025.
“Contrato devidamente
assinado entre a Liesa, a prefeitura do Rio e a Riotur! Mais
do que isso, pela primeira vez
na história temos a confirmação dos próximos quatro carnavais. Salve o samba”, disse.
As datas dos desfiles já
estão definidas:
2022 – dias 27, 28 de fevereiro e desfile das campeãs no
dia 5 de março;
2023 – dias 19, 20 de fevereiro e desfile das campeãs no
dia 25 de fevereiro;
2024 – dias 11, 12 de fevereiro e desfile das campeãs no
dia 17 de fevereiro;
2025 – dias 2, 3 de março e
desfile das campeãs no dia 8
de março.

Mais de R$ 1 bilhão foram investidos
Axel Grael diz que Niterói vem fazendo o que nenhuma outra cidade fez para mitigar os efeitos da pandemia
Durante vídeo ao vivo nas
redes sociais da Prefeitura
de Niterói, ontem, o prefeito
Axel Grael disse que Niterói
vem fazendo, por meio dos
programas de auxílio social,
o que nenhuma outra cidade
fez, já tendo investido mais
de R$ 1 bilhão para mitigar os
efeitos da pandemia.
Analisando o valor total
gasto por habitante nos programas municipais, Niterói já
gastou, em média, R$ 797,57
por habitante com o Renda
Básica Temporária. Em comparação com outros municípios, Manaus gasta R$ 43,25;
São Paulo, R$ 40,57; Goiânia,
R$ 28,32; Salvador, R$ 22,86; e
Rio de Janeiro, R$ 14,82.
Com a prorrogação do
Renda Básica Temporária por
mais dois meses, as famílias
inscritas no CadÚnico receberão R$ 500 mensais, em agosto
e setembro. Já as famílias que
não estão inscritas no CadÚnico, mas têm filhos matriculados na rede municipal de
ensino terão mais uma parcela
de R$ 500 em agosto e, a partir
de setembro, passam a receber
cesta básica até dezembro,
quando acontece o fim do
ano letivo. Nesta mensagem,
os beneficiários do programa
Busca Ativa também terão o
auxílio prorrogado por mais
dois meses. Para os MEIs e
taxistas, assim como os cadastrados no Empresa Cidadã, a
última parcela será paga neste
mês de julho.
O benefício pode chegar ao

valor de R$ 540 para famílias
de até seis membros (valor de
R$ 90 por pessoa), porém apenas um integrante da família
poderá receber. A Prefeitura de
Niterói fará um investimento
mensal de R$ 5,6 milhões no
programa. A moeda poderá
ser usada nos comércios locais
cadastrados, como padarias,
pequenos mercados, hortifrutis, pequenos produtores, entre outros, fazendo o dinheiro
circular dentro da própria
comunidade.
Os programas Renda Básica Temporária e Busca Ativa
beneficiam cerca de 50 mil
famílias niteroienses, com um
auxílio de R$ 500 por mês. O
Renda Básica Temporária contempla famílias em situação
de vulnerabilidade social inscritas no CadÚnico e famílias
de alunos da rede municipal
de ensino que não estão inscritas no CadÚnico. Já o Busca
Ativa é destinado a grupos de
pessoas que exercem atividades produtivas específicas,
que possuem cadastro no
Município, como vendedores
ambulantes regularizados, artesãos, trabalhadores da economia solidária, catadores de
recicláveis, produtores agroecológicos e quiosqueiros.
Além disso, a Prefeitura
tem um programa de auxílio
aos Microempreendedores Individuais (MEIs), assim como
os taxistas e motoristas de
vans escolares, que recebem
R$ 500 por mês. Estão sendo
contemplados 6.735 MEIs e

2.104 taxistas.
Para ajudar as micro e
pequenas empresas da cidade, foi criado o Programa
Empresa Cidadã, no qual o
Município investe recursos no
pagamento da folha de funcionários destas empresas. O Empresa Cidadã 1 atende empresas com até 19 funcionários,
que têm auxílio no pagamento
de um salário mínimo para até
nove empregados. Já o Empresa Cidadã 2 realizou o depósito de um salário mínimo para
até dezenove empregados de
empresas, entidades religiosas
e organizações sindicais com
até 40 funcionários.
Este ano foi lançado, ainda, o Empresa Cidadã 3, que
atende micro e pequenas
empresas com até 49 funcionários. Em contrapartida, as
empresas se comprometem a
manter os postos de trabalho
existentes na data de adesão
ao programa pelos próximos
oito meses e obedecer às medidas sanitárias e de distanciamento.
O setor de restaurantes (e
outros estabelecimentos de
serviços de alimentação e bebidas) é o com mais empresas
inscritas no programa, respondendo por 17,4%, seguido
pelo comércio varejista de
ferragens, madeira e materiais
de construção com 4,7%.
Também foram desenvolvidos os programas de crédito
Niterói Supera e Supera Mais.
O primeiro foi realizado em
parceria com o Banco do Bra-

sil. Nele, os empresários puderam obter crédito com juro
zero, carência de seis meses e
prazo para pagamento de até
36 vezes. Já o Supera Mais foi
desenvolvido em parceria com
a AgeRio para atender micro
e pequenas empresas com
faturamento anual de até R$ 1
milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói,
e o tomador do empréstimo
terá carência de até 10 meses
para iniciar os pagamentos e
possibilidade de quitação em
até 36 vezes.
Niterói divulgou uma
comparação com outras cidades. Confira a seguir:
A Prefeitura de São Paulo,
por exemplo, desenvolveu
neste ano o programa Renda
Básica Emergencial, com o repasse de recursos a pessoas de
baixa renda na capital paulista
cadastradas em programas
sociais como o Bolsa Família
e famílias de trabalhadores
ambulantes registrados na
cidade. O valor foi de R$ 100
mensais, por pessoa, por três
meses, e terminou neste mês
de junho.
No Rio, o Auxílio Carioca
foi criado no primeiro semestre desse ano e beneficia várias
categorias. São 1.087 famílias
incluídas no CadÚnico que receberam uma parcela única de
R$ 200. Ambulantes de praia
titulares cadastrados no município receberam duas parcelas
de R$ 500. Auxiliares de am-

bulantes de praia receberam
parcela única de R$ 500. Já
os artesãos cadastrados das
Feirartes tiveram direito a uma
parcela de R$ 500. Famílias de
643 mil alunos matriculados
na Rede Municipal de Educação receberam R$ 108,50 cada.
Em Maricá, o Programa
de Amparo ao Trabalhador
(PAT), que beneficia 20.500
autônomos informais e profissionais liberais foi prorrogado até junho. O valor
do PAT passou a ser de 600
mumbucas (R$600) mensais.
No início da pandemia, o valor
era de um salário mínimo,
R$1.045. Já o Programa Renda
Básica de Cidadania, que antes dava 130 mumbucas, será
reajustado para 170 mumbucas, que representam R$170
por beneficiário familiar. A
moeda social chamada de
Cartão Mumbuca só vale na
cidade. O programa atende
em torno de 50 mil beneficiários.
Niterói também compara
outros programas:
Atualmente, pelo menos
um terço dos Estados e oito
das 26 capitais do país anunciaram oficialmente ou já
estão oferecendo programas
de transferência de renda
como forma de mitigar os
efeitos da pandemia. Há desde
programas com recortes mais
amplos num determinado
nível de renda de famílias inscritas no Bolsa Família, como

o programa da cidade de São
Paulo ou do Estado do Pará,
até programas que focaram
em determinados grupos na
tentativa de mitigar prejuízos
com medidas de isolamento
social. É o caso de Estados
como Piauí e Ceará, que têm
projeto ou já aprovaram leis
para dar auxílio, entre outros,
a trabalhadores de bares e
restaurantes que ficaram desempregados.
Os valores e formatos de
pagamento variam entre as
cidades. Em Niterói, no Rio,
a parcela mensal é de R$ 500
mensais desde abril do ano
passado. O município de São
Paulo deve pagar este ano três
parcelas de R$ 100 enquanto o
Estado do Pará já iniciou pagamento de parcela única de
R$ 100. Salvador tem pago há
dez meses parcelas mensais
de R$ 270.
Entre os 60 maiores municípios do país, 11 já pagam,
enviaram projetos à Câmara
dos Vereadores ou no mínimo
já anunciaram oficialmente
programas de transferência
de renda. Fora das capitais, as
prefeituras de Maringá (PR) e
Osasco (SP) informaram que
projeto nesse sentido deve ser
enviado em breve ao Legislativo. Entre os Estados, levantamento preliminar mostra que
Bahia, Pará, Distrito Federal,
Piauí, Mato Grosso, Ceará,
Rondônia, Maranhão e Rio
de Janeiro estão entre os que
pelo menos anunciaram oficialmente um auxílio.

Niterói fiscaliza bancos e comércios
Ação está sendo realizada para verificar o cumprimento das determinações sanitárias contra o novo coronavírus
A Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor está
intensificando a fiscalização
de comércios e agências bancárias com o objetivo reforçar
os cuidados gerais e a manutenção das medidas sanitárias
determinadas pela Prefeitura
de Niterói para combater o
novo coronavírus. Nesta quarta-feira (08), acompanhados
de fiscais do Departamento

de Fiscalização de Posturas,
os agentes do Procon de Niterói autuaram duas agências
bancárias no Centro por aglomeração, pela ausência de
agentes para organizar as filas
e a indisponibilidade de álcool
em gel para o público.
A vistoria nos bancos Santander e Itaú da Avenida Amaral Peixoto atendeu determinação do Ministério Público, mas

segundo o secretário de Defesa
do Consumidor, Roberto Teixeira, os agentes ampliarão as
ações no comércio em geral e
em outras agências bancárias,
reforçando o que determinam
os decretos municipais.
“Estamos orientando o
comércio, instituições financeiras e prestadores de serviço
de que, se as normas sanitárias
não forem cumpridas à risca,

o combate à pandemia pode
ficar prejudicado. A Prefeitura está trabalhando muito
para combater a pandemia
na cidade, em várias frentes,
e essa é uma delas. Esse não
é o momento de relaxar no
cumprimento dos protocolos.
Ainda estamos na pandemia e
aglomeração, falta de uso de
máscaras ou de álcool em gel
são fatores que facilitam a con-

taminação pelo vírus. Vamos
continuar com o trabalho”,
explica o secretário.
Segundo Roberto Teixeira,
as blitzes continuarão a ser
surpresas e poderão acontecer em qualquer bairro ou
estabelecimento, atendendo a
denúncias ou por observação
dos agentes. Os estabelecimentos poderão ser autuados
ou notificados e a multa varia

de acordo com a infração ou
se houver reincidência. Preços abusivos também serão
vistoriados.
A população pode denunciar através do e-mail contato@sdc.niteroi.rj.gov.br; pelos
telefones 2719-3144 ou 27193144; ou na Secretaria, que fica
na R. Luiz Leopoldo Fernandes
Pinheiro, nº 481 – Sobreloja,
Centro de Niterói.
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Niterói cria projetos para a
qualidade de vida das crianças
Objetivo é desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis de mobilidade, com foco nos pequenos
Pixabay

A Prefeitura de Niterói teve
dois projetos selecionados
para integrar uma plataforma
de boas práticas relacionadas
à Primeira Infância em cidades
do Brasil e da América Latina,
desenvolvida pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil/Urban95. Concebidos por equipes multisetoriais, os projetos
de Niterói, “Rota Caminhável
do Barreto” e “Pré-Natal do
Trânsito” foram escolhidos por
meio de chamamento público
para fazer parte da plataforma
Arbo.
O objetivo da iniciativa é
desenvolver, implementar e
ampliar soluções inovadoras
e sustentáveis de mobilidade
e espaço público, com foco no
desenvolvimento de crianças
entre zero e 6 anos através da
incorporação do conceito de
primeira infância nas estratégias de planejamento urbano
e na construção de edificações
implementadas pela cidade.
Niterói já integra a rede
internacional Urban, uma
iniciativa para desenvolver
e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao
bem-estar e qualidade de vida
das crianças de zero a 6 anos.
Estes dois projetos integram
um conjunto de iniciativas que
começaram a ser idealizadas
na cidade. Tudo começou em
2020, quando o Município
passou a integrar a Urban95,
ação internacional, da Fundação Bernard Van Leer, com
o objetivo de formar uma
rede brasileira pela Primeira
Infância.

Município teve dois projetos selecionados para integrar uma plataforma de boas práticas para a primeira infância

Estudos mostram que é
na Primeira Infância, de 0 a 6
anos, que as crianças adquirem capacidades de aprendizado, sociabilidade e afetividade que serão levadas para
toda a vida. Levantamentos
apontam que o investimento
na educação infantil gera retorno social muito maior do
que em outras etapas, como
o ensino médio ou superior.
Ainda em desenvolvimento,
o cérebro das crianças tem
alta capacidade de absorção e
resposta aos estímulos, o que
torna o aprendizado extremamente duradouro.
Responsável pelo Escritó-

rio de Gestão de Projetos da
Prefeitura de Niterói, Valéria
Braga, conta que a Rede Urban
95 trouxe um olhar diferenciado e mais cuidadoso para a
primeira infância em Niterói.
Ela destaca ainda que a ação
também proporcionou capacitações, eventos internacionais, seminários e parcerias, o
que promoveu uma formação
ampliada dos servidores da
Prefeitura.
“Vários projetos foram iniciados de forma intersetorial,
fazendo com que as ações
fossem integradas e seus impactos, ampliados. Essa abordagem proporcionou a criação

de projetos inovadores, com
foco nesse público, como os
dois que foram inseridos no
banco de boas práticas do IAB.
A Rota Caminhável do Barreto
e o Pré-Natal do Trânsito poderão inspirar outros municípios
em seus projetos, e Niterói
permanece aprendendo e
contribuindo nessa rede tão
importante para a garantia de
direitos desse público”, enfatiza Valéria Braga.
Os dois projetos escolhidos
pela Urban95 e o IAB integram
um esforço do município para
idealizar iniciativas voltadas
para mudança de comportamento, meio ambiente, mo-

bilidade e urbanismo.
Arquiteta e urbanista da
Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Helena Porto explica que
o projeto “Rotas Caminháveis”
propõe a criação de um trajeto lúdico e interativo para a
primeira infância, proporcionando a caminhabilidade e
acessibilidade em um espaço
público saudável, seguro para
brincar e explorar, e que incentiva as interações e apropriação do espaço urbano.
“Nosso planejamento inclui a priorização de alguns
territórios e a participação da
comunidade, especialmente
crianças, na formatação das
intervenções. O projeto piloto
será realizado no Barreto, Zona
Norte de Niterói, e a ideia é
que possa ser replicado em
diversas localidades da cidade
e, inclusive, servir como referência para outras cidades”,
conta Helena Porto.
Diretora da Secretaria de
Urbanismo e Mobilidade, Betina Araújo defende que pensar
em uma cidade voltada para
a infância é pensar também
em uma cidade inclusiva para
todos.
“Tentamos sempre pensar
iniciativas inclusivas, que promovam o uso e o conforto dos
espaços públicos, mas esse é
um projeto que nos proporcionou um olhar diferenciado
para os espaços, pensado para
um melhor desenvolvimento
das crianças, através da utilização de um urbanismo mais
lúdico, com cores, texturas,
mobiliários interativos, arte

e pinturas, proporcionando,
assim, caminhos e áreas de
permanência mais interativos,
que possibilitam o aprendizado e o conforto das crianças”,
destaca Betina.
O presidente da NitTrans,
Gilson Souza, explica que o
“Pré-Natal no Trânsito” é uma
iniciativa inédita de Educação
Para o Trânsito que promoverá
treinamento a profissionais
de saúde para que eles levem
informações às gestantes da
cidade.
“A importância deste programa está em conscientizar
as futuras mães sobre o uso
correto do cinto de segurança nos diferentes estágios da
gravidez e, também, sobre
direção defensiva, mobilidade
segura e instalação correta de
cadeirinhas de bebê, entre
outras medidas de segurança
no trânsito”, adianta.
Coordenadora do Departamento de Educação para o
Trânsito da NitTrans, Priscilla
Lundstedt Rocha defende que
lesões causadas pelos acidentes de trânsito constituem
também sério problema de
saúde pública, gerando mais
custos humanos e sociais.
“Muitas dessas lesões e
mortes podem ser prevenidas
por dispositivos de segurança.
Com este projeto, teremos uma
maior conscientização e comunicação sobre a gestação e
o trânsito através do pré-natal.
Gestantes serão multiplicadoras da informação e esse comportamento irá estimular uma
gravidez mais segura”, diz.

Registro civil nas maternidades
Em Niterói, Centro de Registro de Nascimento quer garantir a cidadania da população socialmente vulnerável
A equipe da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura
de Niterói (SMDH) esteve,
esta semana, em reunião
técnica com a Superintendência do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap)
para organizar a entrega dos
equipamentos para criação
do Centro de Registro de
Nascimento na maternidade.
O Huap será uma das três
maternidades públicas que
serão equipadas com recurso
financeiro conseguido pela
SMDH junto à Secretaria
Nacional da Criança e do
Adolescente. O objetivo é
erradicar o sub-registro no
município, para que todo
cidadão tenha certidão de
nascimento e identificação
civil.
Em junho, uma equipe da
Secretaria esteve em Brasília
e conseguiu a liberação de
R$ 100 mil para instalação

de unidade de emissão de
certidão de nascimento nas
maternidades do município.
Além do Hospital Universitário Antônio Pedro (federal),
a Maternidade Alzira Reis
(municipal) e o Hospital Estadual Azevedo Lima (estadual)
também ganharão um Centro
de Registro de Nascimento. A
verba é destinada à compra
de mobiliário, computadores,
impressoras e equipamento
de biometria para as três
unidades.
O secretário de Direitos
Humanos, Raphael Costa, se
reuniu com o superintendente do Huap, Tarcísio Rivello,
para organizar a entrega dos
equipamentos do centro de
registro de nascimento na
maternidade. Segundo ele, a
ausência de documentação é
um dos maiores gargalos para
o acesso pleno à cidadania
e aos serviços públicos pela
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Secretário de Direitos e Humanos e superintendente do Huap se reuniram

população em vulnerabilidade social.
“Sem o registro civil, o
acesso aos serviços públicos
e aos direitos é dificultado.
A população em vulnerabi-

lidade sofre muito com esse
problema. Por isso, criamos
o Serviço de Acesso à Documentação que facilita a
emissão de identificação
civil. Esta iniciativa dos Cen-

tros de Registro de Nascimento é mais uma frente de
ação do programa”, reforça
o secretário. “A Organização
das Nações Unidas (ONU)
estabeleceu a meta de erradicar o sub-registro até
2030, como objetivo para o
desenvolvimento sustentável com fornecimento de
identidade legal para todos,
incluindo o registro de nascimento”.
A implantação dos centros
está sendo viabilizada através
de recursos do governo federal, em virtude de parceria
da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos com o
Ministério dos Direitos Humanos. O valor destinado
às maternidades de Niterói
foi aprovado no Congresso
pela emenda parlamentar do
deputado federal Alessandro
Molon.
“A equipe da Secretaria

rodou o hospital, conheceu
nossas instalações e nós conversamos sobre a profissionalização da gestão e a participação do Huap na rede. Com
um cartório ou centro de
registro dentro da maternidade, a mãe já pode sair com
a certidão de nascimento do
bebê, que é o primeiro documento de um cidadão. Isso é
extremamente necessário”,
aponta o superintendente do
Huap, Tarcísio Rivello.
Serviço de Acesso à Documentação – Em maio, a
SMDH criou o Serviço de
Acesso à Documentação.
Desde então, mais de 200 pessoas em vulnerabilidade social tiveram acesso à emissão
de identificação civil, através
de convênio assinado com o
Detran/RJ. A instalação de
centros de registro de nascimento é mais uma frente de
ação do serviço.

‘Aprova Jovem’ é municipalizado
Programa oferece reforço educacional para jovens niteroienses de baixa renda que pretendem fazer o Enem
Foi aprovada na Câmara Municipal de Niterói esta semana a
municipalização do Programa
Aprova Jovem, que visa dar
incentivo e reforço educacional, fortalecendo a preparação
dos jovens niteroienses para a
realização do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). A
execução do programa ficará a
cargo da Coordenadoria de Políticas Públicas para Juventude
(CPPJ) e aguarda publicação do
Executivo.
Poderão se beneficiar do
programa educacional jovens
com idade entre 15 e 29 anos,

residentes em Niterói, preferencialmente matriculados
na rede pública de ensino, de
baixa renda e/ou em situação
de vulnerabilidade social.
Autor do projeto de lei, o vereador Binho Guimarães (PDT)
também foi responsável por
implementar o Aprova Jovem
em 2017, em sua gestão à frente
da Coordenadoria da Juventude. Na época, foi realizado o
Planejamento Participativo da
Juventude e o programa surgiu
como uma reinvidicação dos
próprios jovens.
“O Aprova Jovem é a respos-
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Autor do projeto, vereador Binho Guimarães diz que o ‘Aprova” já mudou vidas

ta de como as políticas públicas,
baseadas em evidencias, podem ser bem utilizadas, porque
ele mudou a vida de muitos
jovens daqui de Niterói. Esse
projeto dá a chance do jovem
niteroiense entrar na universidade, especialmente nesse
contexto de pós-pandemia. A
gente reafirma a importância
do acesso ao ensino superior e
que não há maior investimento
que a educação”, disse Binho
Guimarães.
Eduardo Oliveira, coordenador da CPPJ Niterói, explica
que as aulas do Aprova Jovem

acontecem de forma online e
são disponibilizadas de forma
gratuita aos jovens, e que o
programa é pensando em educação, emprego e renda.
“É uma alegria dar continuidade ao Aprova Jovem, um
programa que já vem apresentando bons resultados e que
contribuirá ainda mais para a
melhoria dos índices educacionais, ampliando o acesso ao
ensino público e propiciando
maior igualdade de acesso à
educação técnica, profissional
e superior de qualidade”, disse
Eduardo Oliveira.
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Isolamento social derruba preços
Pela primeira vez o reajuste dos planos de saúde individuais e familiares será negativo neste ano: -8,19%
A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) confirmou ontem (8), na reunião
da sua diretoria colegiada,
que o reajuste anual dos
planos de saúde individuais
e familiares será negativo. A
queda é de 8,19%. A decisão
foi tomada por unanimidade
pelos cinco diretores.
O índice negativo reflete
a queda da demanda por
serviços que ocorre em meio
ao isolamento social decorrente da pandemia de covid-19. O mapa assistencial
da saúde suplementar referente à 2020 foi apresentado
na reunião. Ele mostrou que,
no ano passado, houve uma
queda de 25,1% no número
de consultas, de 14,6% nos
exames e de 14,7% nas internações.
O reajuste anual definido
pela ANS fixa o percentual
máximo que as operadoras

podem usar para atualizar
as mensalidades. Nesse caso,
significa que elas deverão
sofrer uma redução de, pelo
menos, 8,19%. É a primeira
vez que um reajuste negativo
é anunciado pela ANS desde
sua criação, em 2000.
“As operadores não podem deixar de reduzir os valores das mensalidade. Elas
não têm essa opção”, disse o
diretor-presidente da ANS,
Rogério Scarabel Barbosa.
“Representa uma medida
justa, visto que houve redução dos atendimentos
assistenciais em 2020”.
A gerente econômico-financeira e atuarial de
produtos da ANS, Daniele
Rodrigues, que realizou a
apresentação técnica sobre
o cálculo do índice, disse que
como o modelo brasileiro
se baseia em uma média
ponderada de toda a carteira

Arquivo/Agência Brasil

Segundo ANS,
pandemia
reduziu procura
por consultas,
exames e
internações

Segundo a ANS, operadoras serão obrigadas a reduzir mensalidades

de planos individuais, não
existe risco sistêmico sobre o
setor de saúde suplementar.
A decisão não se aplica
aos planos coletivos, sejam
empresariais ou por ade-

PF faz nova operação contra fraude em licitações na UFRJ
A Polícia Federal (PF) cumpriu
ontem (8) dois mandados de
prisão temporária e nove de
busca e apreensão contra empresários e servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) suspeitos de fraudes em contratos públicos. A
operação Pronta Emergência II
investiga irregularidades ocorridas no Instituto de Psiquiatria
da universidade. A ação é um

Policiais de
Niterói fazem
ação contra a
pedofilia
Policiais civis da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói
deflagraram, ontem (8), a 6ª
fase da “Operação Revelação”.
A ação teve como objetivo
identificar e prender suspeitos de armazenar e compartilhar arquivos digitais com
pornografia infanto-juvenil
e cumprir nove mandados
de busca e apreensão nos
municípios do Rio de Janeiro,
Niterói, São Gonçalo, Tanguá
e Cachoeiras de Macacu. Pelo
menos três pessoas foram
presas em flagrante e outras
sete conduzidas à delegacia
para esclarecimentos.

Três pessoas
acabam sendo
presas em
flagrante
De acordo com as investigações, os suspeitos costumavam baixar e compartilhar fotos e vídeos com imagens de
crianças com meses de idade
e adolescentes praticando
sexo explícito de forma passiva ou ativa. A ação está sendo
deflagrada simultaneamente
nos nove endereços checados
durante as investigações. A
operação conta com a participação de 60 policiais civis
do Departamento-Geral de
Polícia Especializada (DGPE)
e de peritos do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli
(ICCE), incluindo equipes dos
Postos Regionais de Polícia
Técnica e Científica (PRPTCs)
de Niterói e de São Gonçalo.
Os envolvidos poderão
responder pelos crimes com
base em artigos do Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA), que discorrem sobre
oferecer, trocar, distribuir,
divulgar, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou
qualquer forma de registro
que contenha sexo explícito
ou pornografia envolvendo
criança ou adolescente. As
penas podem variar de um a
seis anos de prisão e multa.

desdobramento da operação
Pronta Emergência, realizada
em fevereiro, que apurou desvios em contratos de mais de
R$ 6 milhões no Instituto. De
acordo com a PF, servidores
se associaram a empresários
para direcionar contratações
em troca do recebimento de
vantagens indevidas. Entre
as irregularidades apontadas
pela investigação estão cota-

ções fictícias, superfaturadas
e com empresas integrantes
da organização criminosa e a
elaboração de estudo técnico
preliminar pelas próprias empresas. Os mandados foram
expedidos pela 1ª Vara Federal
Criminal do Rio. Os investigados respondem pela prática
dos delitos de organização
criminosa, peculato e fraudes
em licitação.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO
Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e especificados
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social
para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais
que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de
nossos clientes.
Dia: 13/07/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 12:00 Rua Doutor J Vizela - Fonseca - Niterói
15431935
08:00 às 12:00 Rua Monerat - Fonseca - Niterói
15431935
08:00 às 12:00 Rua Professor Costa Junior - Fonseca - Niterói
15431935
08:00 às 12:00 Travessa da Alegria - Charitas - Niterói
15432297
08:00 às 12:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói
15432297
08:00 às 12:00 Travessa São Francisco Xavier - Charitas - Niterói
15432297
08:00 às 12:00 Rua 14 de Abril - Charitas - Niterói
15432389
08:00 às 12:00 Travessa Bezerra de Menezes - Charitas - Niterói
15432389
08:00 às 12:00 Travessa Princesa Isabel - Charitas - Niterói
15432389
08:00 às 12:00 Travessa São Francisco - Charitas - Niterói
15432389
13:30 às 17:30 Travessas 14, 15, 17 - Engenhoca - Niterói
15432523
13:30 às 17:30 Travessa Elias David Sili - Engenhoca - Niterói
15432523
13:30 às 17:30 Travessas 4, 5 - Engenhoca - Niterói
15432523
13:30 às 17:30 Travessa Catorze - Engenhoca - Niterói
15432523
13:30 às 17:30 Travessa Elias David Sili - Engenhoca - Niterói
15432523
14:00 às 18:00 Estrada de Muriqui L. B - Muriqui - Niterói
15422095
14:00 às 18:00 Estrada do Muriqui Pequeno - Muriqui - Niterói
15422095
14:00 às 18:00 Rua B - Muriqui - Niterói
15422095
14:00 às 18:00 Rua V R Branco - Centro - Niterói
15422095
SÃO GONÇALO
08:00 às 10:59 Travessa Olímpio Araújo - Neves - Vila Lage - São Gonçalo
15404591
08:00 às 10:59 Travessa Alberto Torres - Neves - São Gonçalo
15404591
08:00 às 10:59 Travessa Augusto Américo Dias - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 15404591
08:00 às 10:59 Travessa Bernardina - Vila Lage - São Gonçalo
15404591
12:00 às 16:00 Rua Florença - Porto da Pedra - São Gonçalo
15419831
12:00 às 16:00 Rua Imaculada da Conceição - Brasilândia - Porto da Pedra - São
15419831
Gonçalo
12:00 às 16:00 Rua Minas Gerais - Brasilândia - São Gonçalo
15419831
12:00 às 16:00 Travessa 22 de Setembro - Porto da Pedra - São Gonçalo
15419831
13:00 às 17:00 Rua Assis Valente - Jardim Miriambi - Amendoeira - São Gonçalo
15434409
MARICÁ
08:00 às 12:00 Avenida Itaocaia - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Avenida Tocantins - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Araguari - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua das Safiras - Itaipuaçu - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Guarani - Itaocaia Valley - Itaipuaçu - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Iracema - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Muriaé - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Peri - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Potira - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Tapajós - Itaocaia Valley - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:00 às 12:00 Rua Ubirajara - Valey - Itaocaia Valley - Maricá
15421319
08:45 às 12:00 Ruas 56, 57 - Jardim Atla - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá
15437247
13:30 às 17:30 Avenida Jornalista Irineu Marinho - São José de Imbassaí - Maricá
15432065
13:30 às 17:30 Estrada Real de Maricá - Estrada V. São José - Parque Amendoeiras 15432065
- Maricá
13:30 às 17:30 Estrada Velha Maricá - São José Imbassaí - Parque Amendoeiras
15432065
- Maricá
13:30 às 17:30 Rua Alípio dos Santos - São José - Maricá
15432065
13:30 às 17:30 Rua Canal - Beco do Cantinho - Parque Amendoeiras - Caju - São
15432065
José de Imbassaí - Maricá
13:30 às 17:30 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá
15432065
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Aricipo Santos - São José Imbassaí - Lot Balneário
15432065
Campo Mar - Parque Amendoeiras - Maricá
13:30 às 17:30 Rua Jornalista Roberto de Andrade - São José - Parque
15432065
Amendoeiras - Centro - Maricá
13:30 às 17:30 Travessa Santa Bárbara - São José de Imbassaí - Maricá
15432065
13:30 às 17:30 Ruas 33, 53, 54 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Estrada Cassorotiba - Maricá 15438783
13:30 às 17:30 Rua Georgilei Rodrigues - Jardim Atlântico - Maricá
15438783
13:30 às 17:30 Rua Kaweh Machado Diniz - Jardim Atlântico Oeste - Maricá
15438783
13:30 às 17:30 Ruas 2, 3, 4 - Estrada de Jaconé - Jaconé - Lote Jardim Jaconé 15438911
Jardim B Maricá - Ponta Negra - Centro - Maricá
13:30 às 17:30 Avenida Beira Mar - Jaconé - Maricá
15438911
13:30 às 17:30 Avenida Canal - Jardim Jaconé - Maricá
15438911
13:30 às 17:30 Rua Benedito Oliveira da Silva - Jaconé - Maricá
15438911
13:30 às 17:30 Avenida Doutor Antônio Marques Mathias - Itaipuaçu - Jardim
15439059
Atlântico - Maricá
13:30 às 17:30 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá
15439059
13:30 às 17:30 Ruas 36, 90, 118, 119 - Jardim Atlântico - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 15439059
- Maricá
Dia: 14/07/2021
Horário
Endereço
Nº Deslig.
NITERÓI
08:00 às 12:00 Estrada Fazendinha - Badu - Niterói
15438375
08:00 às 12:00 Rua Flores - Badu - Niterói
15438375
08:00 às 12:00 Rua Sem Nome - Badu - Niterói
15438375
13:30 às 17:30 Estrada Monan Pequeno - Badu - Cantagalo - Niterói
15432821
13:30 às 17:30 Rua Crianças - Badu - Niterói
15432821
MARICÁ
13:30 às 17:30 Avenida L - Manoel Ribeiro - Maricá
15433039
13:30 às 17:30 Ruas 1, 2, 3, 4, 8 - Manoel Ribeiro - Centro - Estrada Espraiado 15433039
Ponta Negra - Vale da Figueira II - Maricá
13:30 às 17:30 Estrada Ponta Negra - Bananal - Maricá
15433039
13:30 às 17:30 Rodovia Amaral Peixoto - Vale da Figueira II - Maricá
15433039
13:30 às 17:30 Rua Santa Teresa - Ponta Negra - Vale da Figueira II - Maricá
15433039
13:30 às 17:30 Rua Santo Antônio - Vale da Figueira I - Maricá
15433039
13:30 às 17:30 Ruas 32, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 98, 99 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu 15439357
- Maricá
13:30 às 17:30 Rua Abrahão Tavares de Moraes - Jardim Atlântico - Maricá
15439357
13:30 às 17:30 Rua Albertino Pereira do Vale - Jardim Atlântico - Maricá
15439357
13:30 às 17:30 Ruas 33, 34, 72, 73, 74 - Itaipuaçu - Maricá
15479937
14:00 às 18:00 Estrada Manoel Ribeiro - Estrada de Bambuí - Maricá
15434709
14:00 às 18:00 Estrada Var Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá
15434709
14:00 às 18:00 Rua Manoel Ribeiro Barbosa - Ponta Negra - Maricá
15434709
14:00 às 18:00 Rua Mateus R Barbosa - Estrada de Jaconé - Ponta Negra - Parque 15434709
Lagoas-Pn - Maricá
14:00 às 18:00 Rua Penetração - Ponta Negra - Maricá
15434709
14:00 às 18:00 Rua Variante P/ Jaconé - Estrada de Jaconé - Maricá
15434709

Estamos com você, mesmo à distância.

são. Ela incide apenas nas
mensalidades dos contratos
individuais e familiares firmados a partir de janeiro de
1999. São aproximadamente
8,1 milhões de beneficiá-

rios, o que corresponde a
cerca de 17% do mercado
de saúde suplementar. Para
planos adquiridos antes de
janeiro de 1999, mantidos
por quatro operadoras, foram definidos os seguintes
percentuais: -7,83% para
Amil e -7,24% para Bradesco,
Sulamérica e Itauseg.
O valor final das mensalidades dependerá ainda
do reajuste do ano passado,
que começou a ser cobrado
nesse ano. A ANS permitiu
que as operadoras subissem

até 8,14% o preço dos planos, porém suspendeu os
aumentos entre setembro
e dezembro de 2020 devido
à pandemia. Os valores referentes a esse reajuste anterior puderam voltar a ser
cobrados em janeiro desse
ano, parcelados em 12 vezes.
Rol de procedimentos Na reunião, a diretoria colegiada também aprovou por
unanimidade mudanças no
processo de atualização do
rol de procedimentos que
devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. Até então, a lista era
renovada a cada dois anos.
A norma aprovada acaba
com os ciclos bianuais de
atualização. As propostas
agora serão analisadas de
forma contínua durante
todo o ano pela área técnica
da ANS.
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Mantido no cargo, Ceni
admite fase complicada
Treinador ganha sobrevida no Flamengo após novo tropeço no Brasileiro
O Flamengo
perdeu para o
Atlético-MG na
última rodada
do Campeonato
Brasileiro e se
viu mais distante dos líderes da competição.
O resultado colocou mais
pressão no trabalho do técnico Rogério Ceni.
O comandante rubro-negro admitiu o mau momento,
mas pregou foco no trabalho
para sair da má fase. “Eu
compreendo todas as críticas.
Entendo o torcedor. Não é
natural, é sempre importante
vencer. Quando você está no
Flamengo, você não pode perder uma partida em 10 dias,
quem dirá três. O trabalho

Com estiramento
na coxa
esquerda,
Bruno Henrique
preocupa os
médicos do Fla
vem sendo feito, os jogadores
vêm se empenhando ao máximo”, disse.
Rogério Ceni rechaçou
qualquer problema de relacionamento com os jogadores. “Minha relação e meu
trabalho com os atletas é o
mesmo desde o primeiro dia e
sinto o mesmo retorno. Logicamente, quem joga está um

pouco mais feliz. É completamente natural. Mas a relação,
o dia a dia... Os jogadores estão se esforçando ao máximo
pelas vitórias”, declarou.
O Fla segue com 13 pontos
no Brasileiro. Os rubro-negros
voltam a campo no domingo,
quando recebem a Chapecoense, no Maracanã. E para
esse jogo, Ceni ganhou mais
um problema: Bruno Henrique.
O departamento médico
do clube divulgou ontem que
o atacante sentiu dores na
coxa esquerda durante o jogo
em Belo Horizonte. Durante o
exame, ficou constatado um
estiramento muscular, mas o
Fla não disse quanto tempo
ele ficará fora da equipe.
Marcelo Cortes / Flamengo

Técnico Rogério Ceni conversa com jogadores antes do treino do Flamengo ontem à tarde no Ninho do Urubu

Sexta-feira, 9/7/2021

Ataque vira dor de
cabeça no Tricolor
O Fluminense
já conta os dias
para o duelo
contra o Cerro Porteño, do
Paraguai, pelas
oitavas de final
da Taça Libertadores da
América. O confronto de ida
será na próxima terça-feira,
em Assunção.
Só que o técnico Roger
Machado pode ter um problema sério para a partida.
O atacante Fred saiu ainda
no primeiro tempo contra
o Ceará, na noite da última
quarta-feira, com uma lesão
na coxa direita.
A situação pode ficar
dramática porque seus dois
principais substitutos, Abel

Fred, Hernández
e Bobadilla não
devem jogar
Hernández e Raúl Bobadilla,
também estão fora. Ambos
se recuperam de lesão.
Nos últimos jogos, quem
teve chance foi Lucca. Mesmo não tendo as mesmas
características, o jogador
é a principal opção neste
momento no elenco do Fluminense.
O departamento médico
tricolor vai ter que trabalhar
muito para dar opções a
Roger Machado visando os
confrontos pela Libertadores.

Luxa revela desejo
de treinar o Botafogo
A derrota para
o CRB, na última terça-feira,
fez a pressão
sobre o técnico
Marcelo Chamusca, do Botafogo, aumentar consideravelmente. Tanto
que os rumores de demissão
estão cada vez mais fortes em
General Severiano.
Quem “se colocou” como
substituto de Chamusca foi
o técnico Vanderlei Luxemburgo. O treinador afirmou
que gostaria de trabalhar no
Botafogo.
“Você tem toda razão, encerrei minha carreira (de jogador) no Botafogo. Seria um
privilégio muito grande um
dia trabalhar no Botafogo, um

Treinador está
atualmente
desempregado
grande clube, um dos maiores
clubes do mundo, jogaram os
maiores jogadores do mundo” falou Luxemburgo em
resposta a um internauta em
uma live.
Luxemburgo está fora do
mercado desde o fim da temporada passada, quando não
conseguiu impedir a queda
do Vasco para a Série B do
Campeonato Brasileiro. O
treinador já passou pelo Botafogo, mas como jogador.
Luxemburgo atuou na equipe
alvinegra entre 1979 e 1980.

Vasco tenta
manter boa
sequência
em casa
O Vasco quer
se manter entre os líderes
da Série B do
Campeonato Brasileiro.
Hoje, às 19
horas, os cruz-maltinos
recebem o Sampaio Corrêa, em São Januário.
Os donos da casa vêm
em boa sequência dentro
de casa. O Vasco venceu
seus três últimos compromissos em São Januário.
O técnico Marcelo Cabo
terá os retornos dos jogadores que estavam suspensos. O único desfalque será
o atacante Léo Jabá, que foi
liberado para resolver um
problema com o PAOK, da
Grécia, seu antigo clube.
A vitória é fundamental
para o Vasco ter tranquilidade na sequência que terá
contra os líderes da Série B.
“São situações de momento do campeonato. É
preciso ter leitura. Algumas
vezes, a coisa não encaixa,
então, tem de mudar. É
preciso vencer. A competição exige regularidade.
Não adianta ter a posse de
bola e não saber o que fazer
com ela. Estamos trabalhando todas as situações”,
disse o goleiro Vanderlei.
Do outro lado, o Sampaio Corrêa chega embalado para a partida. Os
maranhenses estão na terceira posição e querem se
manter no G-4.
Os visitantes têm vários
conhecidos dos cariocas.
O técnico Felipe Surian e
quatro jogadores disputaram o Estadual do Rio.

